
Toplu Sözleşme  Mücadelesi 
Sürüyor!
İlk adım atıldı, devamının gelmesi lazım!
Sevgili CFM’de çalışan arkadaşlar!

Ver.di, dbb/gkl sendikaları ve işveren arasındaki ilk to-
plu  sözleşme  görüşmeleri  31  Mayıs  2011’de  gerçe-
kleşti.  Her iki sendikanın müzakere komisyonları toplu 
sözleşmenin  ilk  taslağını  işverene  verdiler.  Burda 
Charité  çalışanlarının  toplu  sözleşmesi  göz 
önünde bulundurulmuş.

CFM ile Chariténin birbirilerine ne kadar bağlı olduğu 
grevimizde çok net ortaya çıktı.
CFM çalışanlarının  işi  Charité  için  vazgeçi lmezdir.  
Charité’deki  arkadaşlarda  aynı  şekilde  hissediyor.  Biz 
olmadan Charité de hiç bir şey yürümez, -çünkü  
bir  hastane  sadece  „beyaz  gömlekl i lerden“  
değil BÜTÜN çalışanlardan oluşur.

Şu kesin ki şimdi sırtımızı geriye yaslayamayız, greve her 
an hazır olamalıyız. Çünkü iyi bir toplu sözleşme bize 
kimseden hediye olarak verilmeyecektir. Bunun için alt-
tan basıncı  sürekli halde tutmalıyız ki CFM yönetimine 
ne kadar güçlü olduğumuzu gösterelim.

CFM’in  Charité’ye  tekrar  bağlanması  da 
hedefimiz  olmalı:  Tek  İşletme-Tek  Personel-
Tek  Toplu  Sözleşme!  Kendimizi 
böldürtmeyeceğiz!

Maalesef ama bazı arkadaşlar arasında hala grev ko-
nusunda bir netsizlik söz konusu, özellikle de temizlikte-
ki arkadaşlarda. Kimler greve katılabilir? IG BAU neden 
grev çağrısı yapmadı?

Kesin  olan  şudur:  Çalışma  koşullarında  birşeyler 
değiştirmek isteyen herkes grev yapabilir.
Greve  katı lan  arkadaşlar  kendilerinin  sindirtile-
meyecek, korkutulamayacak ve de tehtid edilemeyece-
klerini  cesaretle  gösterdiler.  Maalesef  IG BAU bu 
konuda işvereni desteklemiştir. Buna anlayış 
göstermemiz kesinlikle mümkün değildir. Biz 
hakkımız  için  mücadelede,  çalışanların 
birliğini istiyor ve IG BAU’yu mücadele eden 
arkadaşlarla  dayanışma  içerisinde  olmaya; 
onların arkasında durmaya çağırıyoruz.

İşveren greve katılanları ispiyonlatarak, filme alıp foto-
graflarını  çekerek görüşmelerde onlara baskı  kuruyor. 
İlk  uyarılar  da  gelmeye  başlamış.  Bunlar  yürürlükteki 
kurallara aykırıdır. 
Bütün bunları kınıyor ve bütün arkadaşları kendilerine 
karşı bu tür uygulamalara izin vermemeye çağırıyoruz. 
Mücadelemiz  devam  ediyor! CFM  Toplu 
Sözleşmesi için! Bütün çalışanlar için tek bir 
Toplu Sözleşme!  Herkes  için  iyi  işe  iyi  para 
istiyoruz!

Sormak istediğiniz şeyler olursa ya da 
işveren tarafından tehtid ediliyor ve 
sindirilmeye çalışılıyorsanız  ver.di 
işletme temsilciliğinize (ver.di-
Betriebsräte ve
Vertrauensleute) ya da dayanışma 
komitesine gelin. Bunlara birlikte karşı 
dururuz.
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